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PRIJEDLOG PROGRAMA 
JAVNIH POTREBA U DJELATNOSTI 
SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU 
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

ZA 2015. GODINU 
 
 

Prema članku 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 
broj 33/01. 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 12/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 
19/13.) županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnog (regionalnog) 
značaja, a osobito poslove koji se odnose na školstvo, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, 
gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, planiranje i razvoj mreže obrazovnih, 
zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova. 
 

Prema zakonima kojima se uređuje pojedina djelatnost određuju se poslovi obavljanje kojih je 
županija dužna organizirati te poslovi koje županija može obavljati, ako je osigurala uvjete za njihovo 
obavljanje. 
 

Prema članku 16. stavak 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 
2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.) Županija svoje zadaće 
ostvaruje utvrđivanjem programa javnih potreba od zajedničkog interesa za gradove i općine na svom 
području te Županiju kao cjelinu, osiguravanjem sredstava za financiranje programa od interesa za 
Županiju i poticanjem njihovog provođenja, predlaganjem i utvrđivanjem mreže ustanova i drugih 
organizacija čijom djelatnošću se ostvaruju te potrebe te usklađivanjem njihova razvitka kao i 
poduzimanjem drugih mjera sukladno posebnom zakonu. 
 

Zakonom o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13.) utvrđene su sljedeće obveze 
Županije iz područja socijalne skrbi: 
 
- financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području 

Županije (Osijek, Đakovo, Valpovo, Donji Miholjac, Našice i Beli Manastir) - članak 118. 
stavak 2. Zakona 

- osiguravanje u proračunu Županije razliku sredstava između ukupnih prihoda za posebne 
namjene i utvrđenih rashoda domovima za starije i nemoćne osobe nad kojima su joj 
prenesena osnivačka prava - članak 120. stavak 3. Zakona  

- osiguravanje u proračunu Županije sredstva za troškove ogrjeva korisnicima pomoći za 
stanovanje koji se griju na drva - članak 117. stavak 2. 

 
Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu ("Narodne novine" broj 71/10.), člankom 30. stavak 1. 

utvrđuje se obveza Županije da osigura sredstva u iznosu od 0,7% za troškove službe traženja, te za 
javne ovlasti i  redovnu djelatnost Županijske organizacije. 
 

Osječko-baranjska županija i Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek 
sklopili su 24. srpnja 2014. godine Ugovor o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u otplati dijela 
kredita "Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek" podignutog za 
rekonstrukciju i proširenje kapaciteta Centra za edukaciju u Orahovici. Na osnovu Ugovora Osječko-
baranjska županija doznačit će Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Osijek 
50.000,00 kuna u 2015. godini. 
 

Zakonom o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14.), člankom 32. utvrđeno je da županija 
osigurava dotacije za određene projekte udruga, a prema Odluci Skupštine Županije ("Županijski 
glasnik" broj 9/98.) sredstva se osiguravaju za aktivnosti udruga od interesa za Županiju. 
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Županija kao osnivač Centra za profesionalnu rehabilitaciju, u okviru kojeg djeluju Sklonište 
za žrtve obiteljskog nasilja i Centar za stradalnike domovinskog rata, već dugi niz godina osigurava 
dio sredstva za njegov rad. Sredstva se koriste za sufinanciranje plaća zaposlenih i materijalnih 
troškova Centra. 
 

Županija može osigurati sredstva i za druge programe koji su joj od interesa, pa se tako 
predlaže osiguravanje sredstava za: 
 
- troškove ogrjeva  socijalno ugroženih građana, ukoliko se utvrdi pravo na ogrjev većem broju 

građana nego su za tu namjenu osigurana sredstva za decentralizirane funkcije u socijalnoj 
skrbi, 

- redovite troškove pučke kuhinje po zahtjevu "Caritasa" u Osijeku, 
- financiranje/sufinanciranje različitih projekata iz područja socijalne skrbi te za projekte 

braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata za koje se ocijeni tijekom godine da su od 
interesa za Županiju ili za financiranje/sufinanciranje različitih skupova - kongresa, 
konferencija i slično u području socijalne skrbi, 

- za zdravstvene i socijalne programe umirovljeničkih udruga, 
- za jednokratne pomoći umirovljenicima povodom blagdana Uskrsa (na području Županije u 

2014. godini 6.251 umirovljenik s mirovinom 1.200,00 kuna i nižom ostvario je jednokratnu 
pomoć u iznosu od 150,00 kuna), 

- za projekte koji doprinose boljoj kvaliteti života starijih osoba (cjeloživotno učenje, pomoć i 
njega u kući, projekti stari s mladima i sl.), 

- za projekte unapređenja položaja djece pripadnika romske nacionalne manjine, 
- za sufinanciranje troškova stambene zajednice Udruge Breza u Čepinskim Martincima, 
- za projekte kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju, sredstva su 

(prije svega namijenjena za sufinanciranje troškova poludnevnog boravka u okviru Škole 
"Ivan Štark" na lokaciji u Briješću za osobe s invaliditetom), 

- za projekte pomoći u zbrinjavanju osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju, 
- za financiranje programa Inkluzije - radna okupacija štićenika (Ovaj projekt se provodi od 

01.04.2009. godine. U 2014. godini u okviru ovog projekta dva štićenika Inkluzije održavala 
su svakodnevno dvorište Županije u Županijskoj 4 te 1 štićenik dvorište Europske avenije 11), 

- za jednokratne potpore socijalno ugroženim građanima (program se provodi od 2003. godine 
i koristi ga sve veći broj građana Županije, u 2014. godini, do polovine studenog, sredstva su 
odobrena za 2353 podnositelja zahtjeva, a zahtjev je podnijelo 2571 osoba), 

- za sufinanciranje programa "Za osmijeh djeteta u prirodi" Udruge "Moje dijete" (program  
provodi stručni tim s djecom oboljelom od malignih bolesti i njihovim obiteljima), 

- za jednokratne pomoći obiteljima novorođene djece. Županija je u 2005. godini po prvi puta 
osigurala sredstva za provođenje mjera pronatalitetne politike, u okviru kojih su sredstva za 
jednokratne pomoći obiteljima novorođene djece s prebivalištem na području Županije. Ovaj 
projekt se provodi u suradnji s Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Osijek koja na 500,00 kuna 
jednokratne pomoći koje daje Županija za svako rođeno dijete s prebivalištem na području 
Županije, daje dodatnih 50,00 kuna kroz svoj program Hypo Limač štednje. Program su 
prihvatile i neke jedinice lokalne samouprave na području Županije 

- za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju doma za starije i nemoćne 
osobe u Našicama. 

 
Temeljem članka 30. točka 6. Statuta Osječko-baranjske županije Skupština donosi program 

javnih potreba u djelatnostima utvrđenim posebnim zakonima. 
 

Slijedom rečenog predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Programa koji 
u prijedlogu glasi: 
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Temeljem članka 16. stavak 2. i članka 30. točka 6. Statuta Osječko-baranjske županije 
("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09. i  16/09.), 
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na ____ sjednici _______________ 2014. godine 
 
 
 

P R O G R A M 
 

javnih potreba u djelatnosti socijalne 
skrbi na području Osječko-baranjske 

županije za 2015. godinu 
 
 
 

I. 
 

Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u djelatnosti socijalne skrbi koje će financirati 
Osječko-baranjska županija (u daljnjem tekstu: Županija) u 2015. godini, ukupno potrebna sredstva 
koja će se osigurati u Proračunu, korisnici sredstava i način rasporeda sredstava. 
 
 

II. 
 

Za provedbu ovog Programa potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 
31.004.900,00 kuna. 
 

Sredstva iz stavka 1. ove točke planiraju se na sljedeći način: 
- 24.851.900,00 kuna iz sredstava Državnog proračuna - pomoći izravnanja, i dodatnog udjela 

poreza na dohodak za decentralizirane funkcije Županije u području socijalne skrbi 
- 6.153.000,00 kuna izvornih sredstava Proračuna Županije za ostvarivanje drugih programa 

izvan minimalnog standarda. 
 
 

III. 
 
 Sredstva iz točke II. stavak 2. podstavak 1. Programa rasporedit će se na sljedeći način: 
- 3.776.000,00 kuna centrima socijalne skrbi na području Županije 
- 15.070.000,00 kuna  domovima za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Županija 
- 6.005.900,00 kuna jedinicama lokalne samouprave na području Županije. 
 

Prema članku 118. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13.) 
jedinice područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode 
centara za socijalnu skrb na svom području. Posebnom odlukom Vlade Republike Hrvatske utvrđuje 
se minimalni standard i temeljem toga osiguravaju potrebna sredstva za ovu obvezu Županije, odnosno 
decentraliziranu funkciju. Županija svojom odlukom utvrđuje kriterije i mjerila te način rasporeda i 
visinu sredstava centrima za socijalnu skrb na svom području. 
 

Vlada Republike Hrvatske je, na temelju članka 36. stavak 1. i 2. Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 59/01.) s danom 1. siječnja 2002. godine 
prenijela svoja osnivačka prava nad domovima za starije i nemoćne osobe Osijek, Đakovo i Beli 
Manastir na Županiju. Sukladno članku 120. stavak 3. Zakona o socijalnoj skrbi Vlada Republike 
Hrvatske donosi odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje 
domova za starije i nemoćne osobe. Iz sredstava za decentralizirane funkcije osigurava se razlika 
sredstava između ukupnih prihoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda doma. Županija svojom 
odlukom utvrđuje kriterije i mjerila te način rasporeda i visinu sredstava domovima kojima je osnivač. 
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Prema članku 117. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi jedinica područne (regionalne) 
samouprave obvezna je u svom proračunu osigurati sredstva za troškove ogrjeva socijalno ugroženim 
građanima na svom području pod uvjetima i na način propisan Zakonom. Sredstva se temeljem 
posebne odluke Vlade Republike Hrvatske osiguravaju za decentralizirane funkcije jedinicama 
područne (regionalne) samouprave, a jedinice područne (regionalne) samouprave ih doznačavaju 
jedinicama lokalne samouprave temeljem rješenja o pravu na ogrjev nadležnog upravnog tijela 
jedinica područne (regionalne) samouprave. Visinu naknade svojom odlukom određuje jedinica 
područne (regionalne) samouprave. Uz sredstva za decentralizirane funkcije, po potrebi, odnosno 
temeljem rješenja nadležnog upravnog tijela Županije, koristit će se i izvorna sredstva Proračuna 
Županije. 
 
 

IV. 
 

Sredstva iz točke II. stavak 2. podstavak 2. rasporedit će se na sljedeći način: 
- 10.000,00 kuna za "Sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženih građana" 
- 200.000,00 kuna za "Pomoći za tekuće troškove pučke kuhinje - Caritas Osijek" 
- 70.000,00 kuna za "Financiranje/sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja  

socijalne skrbi" 
- 50.000,00 kuna za "Financiranje/sufinanciranje programa i projekata braniteljskih udruga" 
- 50.000,00 kuna za "Skrb o umirovljenicima" 
- 1.400.000,00 kuna za "Jednokratna pomoć umirovljenicima" 
- 30.000,00 kuna za "Kvaliteta života starih osoba" 
- 30.000,00 kuna za "Unapređenje položaja djece pripadnika Romske nacionalne manjine" 
- 50.000,00 kuna za "Udruga Breza - sufinanciranje troškova stambene zajednice" 
- 80.000,00 kuna za "Kvaliteta života osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u  razvoju" 
- 200.000,00 kuna za "Pomoć u zbrinjavanju osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u 

razvoju" 
- 30.000,00 kuna za "Inkluzija - radna okupacija štićenika" 
- 833.000,00 kuna za "Jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima" 
- 50.000,00 kuna za "Udruga "Moje dijete" - sufinanciranje projekta "Za osmijeh djeteta u 

prirodi" 
- 1.350.000,00 kuna za "Jednokratna pomoć obiteljima novorođene djece s područja Županije" 
- 100.000,00  kuna za "Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju doma za 

starije i nemoćne u Našicama" 
- 200.000,00 kuna za "Financiranje udruga građana" 
- 170.000,00 kuna za "Financiranje programskih aktivnosti braniteljskih udruga" 
- 700.000,00 kuna za "Sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa" 
- 50.000,00 kuna za "Gradsko društvo Crvenog križa Osijek - donacija" 
- 500.000,00 kuna za "Djelatnost Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek". 
 

Sredstva iz stavka 1. podstavak 1. doznačit će se kao pomoć unutar općeg proračuna jedinici 
lokalne samouprave, temeljem rješenja nadležnog upravnog tijela Županije za troškove ogrjeva 
socijalno ugroženih građana. 
 

Sredstva iz stavka 1. podstavak 2. doznačit će se kao tekuća donacija, po zahtjevu, Caritasu 
Osijek Đakovačko-osječke nadbiskupije za troškove rada pučke kuhinje. 
 

Sredstva iz stavka 1. podstavak 3. namijenjena su za financiranje/sufinanciranje 
programa/projekta iz područja socijalne skrbi, različitih skupova - kongresa, konferencija i slično, a 
dodijelit će se različitim pravnim subjektima temeljem rješenja župana, po podnesenom zahtjevu, kao 
tekuća ili kapitalna donacija. 
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Sredstva iz stavka 1. podstavak 4. namijenjena su za financiranje/sufinanciranje programa i 
projekata braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata od posebnog interesa za Županiju, 
različitih skupova - kongresa, konferencija i slično, a dodijelit će se temeljem rješenja župana, po 
podnesenom zahtjevu, kao tekuća donacija. 
 

Sredstva iz stavka 1. podstavak 5. namijenjena su umirovljeničkim udrugama za određene 
projekte iz socijalnih i zdravstvenih programa udruga, a dodijelit će se temeljem rješenja župana, po 
podnesenom zahtjevu, kao tekuća donacija. 
 

Sredstva iz stavka 1. podstavak 6. namijenjena su za isplatu jednokratnih pomoći 
umirovljenicima s prebivalištem na području Županije. Visinu mirovine do koje će se isplaćivati 
jednokratna pomoć i iznos jednokratne pomoći svojim aktom odredit će Župan. Jednokratna pomoć 
isplaćivat će se prema popisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te eventualno popisima 
jedinica lokalne samouprave i osobnim zahtjevima uz dokaze o visini mirovine. Sredstva će se isplatiti 
umirovljenicima koji mirovinu ostvaruju u Republici Hrvatskoj ili iz bivših jugoslavenskih republika, 
a povodom blagdana Uskrsa. 
 

Sredstva iz stavka 1. podstavak 7. namijenjena su za financiranje/sufinanciranje projekata koji 
doprinose boljoj kvaliteti života starijih osoba, a dodijelit će se temeljem rješenja župana, po 
podnesenom zahtjevu, kao tekuća donacija. 
 

Sredstva iz stavka 1. podstavak 8. namijenjena su za projekte unapređenja položaja djece 
pripadnika romske nacionalne manjine, a dodijelit će se temeljem rješenja župana, po podnesenom 
zahtjevu, kao tekuća ili kapitalna donacija. 
 

Sredstva iz stavka 1. podstavak 9. namijenjena su Udruzi Breza za sufinanciranje troškova 
stambene zajednice u Čepinskim Martincima, a dodijelit će se temeljem rješenja župana, po 
podnesenom zahtjevu, kao tekuća donacija. 
 

Sredstva iz stavka 1. podstavak 10. namijenjena su za projekte kvalitete života osoba s 
invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju, a dodijelit će se temeljem rješenja župana, po 
podnesenom zahtjevu, kao tekuća ili kapitalna donacija. 
 

Sredstva iz stavka 1. podstavak 11. namijenjena su za pomoć u zbrinjavanju osoba s 
invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju, a dodijelit će se temeljem rješenja župana, po 
podnesenom zahtjevu. 
 

Sredstva iz stavka 1. podstavak 12. namijenjena su za financiranje programa Inkluzije - radne 
okupacije štićenika, a dodijelit će se temeljem rješenja župana, po podnesenom zahtjevu, kao tekuća 
donacija. 
 

Sredstva iz stavka 1. podstavak 13. namijenjena su za jednokratne pomoći socijalno 
ugroženim građanima Županije prema odluci Skupštine Županije. 
 

Sredstva iz stavka 1. podstavak 14. namijenjena su za sufinanciranje projekta "Za osmijeh 
djeteta u prirodi" Udruge "Moje dijete", a dodijelit će se temeljem rješenja župana, po podnesenom 
zahtjevu, kao tekuća donacija. 
 

Sredstva iz stavka 1. podstavak 15. namijenjena su u okviru mjera pronatalitetne politike i 
isplaćivati će kao jednokratna pomoć obiteljima, odnosno svakom novorođenom djetetu s 
prebivalištem na području Županije u iznosu od 500,00 kuna u suradnji s Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 
Osijek kroz program Hypo Limač štednje. 
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Sredstva iz stavka 1. podstavak 16. namijenjena su za sufinanciranje izrade projektne 
dokumentacije za izgradnju doma za starije i nemoćne u Našicama, a dodijelit će se temeljem rješenja 
župana, po podnesenom zahtjevu. 
 

Sredstva iz stavka 1. podstavak 17. namijenjena su za dodjelu civilnim udrugama sa sjedištem 
na području Županije, a za projekte odabrane nakon provedenog natječaja iz područja socijalne skrbi 
od posebnog interesa za Županiju. 
 

Sredstva iz stavka 1. podstavak 18. namijenjena su za dodjelu braniteljskim udrugama 
proizašlim iz Domovinskog rata sa sjedištem na području Županije, a za projekte odabrane nakon 
provedenog natječaja iz područja braniteljskih udruga od posebnog interesa za Županiju. 
 

Sredstva iz stavka 1. podstavak 19. namijenjena su za rad i djelovanje službe traženja te javne 
ovlasti i redovnu djelatnost Županijske organizacije Hrvatskog Crvenog križa. Sredstva se osiguravaju 
temeljem zakona u iznosu od 0,7% izvornih sredstava Proračuna Županije. Sredstva se prenose kao 
tekuća donacija. 
 

Sredstva iz stavka 1. podstavak 20. namijenjena su Gradskom društvu Crvenog križa Osijek za 
otplatu dijela kredita podignutog za završetak rekonstrukcije i proširenje kapaciteta Centra za 
edukaciju u Orahovici, a temeljem Ugovora o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u otplati dijela 
kredita "Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek" podignutog za 
rekonstrukciju i proširenje kapaciteta Centra za edukaciju u Orahovici zaključenog 24. srpnja 2014. 
godine između Osječko-baranjske županije i Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog 
križa Osijek, sredstva će se doznačiti po zahtjevu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog 
križa Osijek. 
 

Sredstva iz stavka 1. podstavak 21. namijenjena su za rad Centra za profesionalnu 
rehabilitaciju Osijek (sufinanciranje plaća zaposlenih i materijalnih troškova). Obveza proizlazi iz 
osnivačkih prava Županije nad Centrom. Sredstva za sufinanciranje plaća zaposlenih i materijalnih 
troškova isplaćivat će se po zahtjevu Ustanove. 
 
 

V. 
 

Realizaciju ovog Programa nadzirat će upravno tijelo Županije nadležno za poslove socijalne 
skrbi. 
 
 

VI. 
 
 Ovaj Program bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 Antun Kapraljević 
 


